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GBP/USD
Dün akşam ki FED kararından sonra DOLAR ENDEKSİ’nde görülen yükselişle birlikte paritede aşağı yönlü sert hareketler gözlemlendi. FED 2008’de başlatmış olduğu Tahvil Alım Programına dün akşam son verdiğini açıkladı. Faizler konusunda kayda
değer bir süre daha düşük kalacağını söyleyen FED istihdam piyasasıyla ekonomik görünümün eş değer olduğunu istihdam
piyasasında düzelmenin devam ettiğini ancak aşağı yönlü enflasyon risklerinin görüldüğünü ifade etti. Enflasyon konusunda
hedef olan %2’nin altında kalındığını belirten FED petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte küresel yavaşlamanın artmasının enflasyonu aşağıya doğru baskıladığını da vurguladı. Bugün gelen verilere baktığımızda Haftalık İşsizlik Başvurularının 284K (Bin)
beklenirken 287K (Bin) ile beklentilerin hafif üzerinde gerçekleştiğini gördük. Büyüme rakamı ise %3,1’lik rakamın üzerinde %
3,5 ile pozitif gerçekleşirken gerekçe olarak ithalattaki gerilemenin ticaretteki büyümeyi desteklediği, son 3 yıldır büyüme üzerinde yük olan hükümet harcamalarının bu çeyrekte yukarı çıktığı ve tüketici harcamalarıyla , iş dünyası yatırımlarının sabit
kalırken konut sektöründeki sıkıntıların devam ettiği ifade edildi. İngiltere tarafındaki rakamlara bakıldığında Ulusal Konut Fiyat
Endeksi %0,5 olarak açıklandı. Teknik açıdan baktığımızda 1,6026’nın üzerinde 1,6090 direnci test edilebilir. Aşağıda ise
1,5949’un altında 1,5892’ye kadar düşüşler yaşanabilir. (Grafik:1)
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Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar” hakkında tebliğ uyarınca yayımlanması zorunlu olan Uyarı Notu’nu en arka sayfada bulabilirsiniz.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar” hakkında tebliğ uyarınca yayımlanması
zorunlu olan Uyarı notu:
Bu rapordaki veri ve grafikler güvenilirliğine inandığımız kaynaklardan derlenmiş olup, raporda yer alan yorumlar sadece ATIG YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.’nin görüşlerini yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan yatırımlardan ATIG YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. sorumlu tutulamaz.
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise
genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece bura da yer alan
bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.”
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